SV-nieuws JUNI 2022
non scholae Sed Vitae discimus
https://www.sedvitae.nl
➼ met Sed Vitae, doe je mee ➼
Agenda commissie ACTIVITEITEN
vrijdag 17 juni Busexcursie: bezoek aan het Laliquemuseum en aan
de stad Doesburg. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
zie uw e-mail hierover van de ledenadministraGe vorige of klik op:
hJps://www.sedvitae.nl/wp-content/uploads/2022/05/Uitnodiging-

Kees Rijgersberg

Duo Jamin
Kees Rijgersberg
Door de sterke stijging van de covid besmettingen
gaat de ALV In 2020 niet door. Ondanks
optimisme wordt het uitstel twee jaar. Op 29 april
jl. nodigen we onze leden gelukkig weer voor een
ouderwetse ALV uit: geen gedoe met Zoom of
Teams, maar samen in een zaal met een mooie
muzikale afsluiting door een enthousiast en
talentvol strijkduo. Tijdens de vergadering op 29 april zijn drie jaarverslagen besproken. De jaarcijfers
tonen dat Sed Vitae financieel gezond is. En de verslagen van de commissies dat er met veel inzet en creativiteit toch mooie
activiteiten zijn georganiseerd, ondanks alle maatmaatregelen. Op 29 april treden de drie zittende bestuursleden af. De ALV
stemt unaniem in met de benoeming van de heer Jan Ooms tot voorzitter, de heer Henk Doff tot penningmeester en mevrouw
Cocky Verweij tot secretaris in. Jan Ooms ontvangt de voorzittershamer, gemaakt door oud-voorzitter Frans van den Broek.
Hiermee heeft de vereniging een nieuw bestuur. De aftredende bestuursleden zijn door hun opvolgers verrast met een mooie
bos bloemen.
Ook dit jaar zijn er 29 april onvoldoende leden aanwezig, om de besluiten conform onze statuten vast te stellen. Op 12 mei,
voorafgaand aan de lezing over Keltisch muziek door Leo Wolfs, is een korte tweede ALV gehouden.
Hier krijgen de nu definitief benoemde leden van het nieuwe bestuur bloemen van het oude bestuur.
Inmiddels zijn alle taken netjes aan de nieuwe bestuursleden overgedragen.
Ik kijk terug op een prettige samenwerking.

Samenvatting Leo Wolfs: Keltische muziek 12 mei 2022
De Kelten wonen sinds 400 jaar v. Ch. in Midden-Europa en verspreiden zich van daar naar de Britse
eilanden, Frankrijk, Spanje en Klein-Azië. De Griek Strabo en de Romein Julius Caesar noemen de Kelten in
hun geschriften respectievelijk: Keltoi en Celtae , later “Galli”. De Kelten leven in stamverband en zijn zeer
krijgslustig, maar desondanks niet opgewassen tegen de goed georganiseerde Romeinen op de slagvelden.
Die moorden hen in grote delen van Europa uit of romaniseren ze. Toch weet de Keltische cultuur zich in
afgelegen en minder dichtbevolkte gebieden te handhaven: met name in Ierland, Schotland, Bretagne en
Spanje waar culturele elementen van hen zijn bewaard, zoals taal en muziek.
De Keltische muziek behoort tot de wereldmuziek. Volksmuziek is vaak onlosmakelijk met dans en zang uit
dezelfde cultuur verbonden, zoals de reel (2 of 3 paren) en de jig, een reidans. Keltische zangstijlen ‘sean ons’ en ‘lilting’
hebben géén begeleiding van instrumenten. Musici van Keltische muziek gebruiken specifieke muziekinstrumenten:
Keltische harp

bombarde

fiddle

bohdran

uilleann pipes

banjo

tin whistle

gaita

mandoline

fluit

concertina

bouzouki

Leo legt de nadruk sterk op de Iers-Keltische muziek: die is de afgelopen eeuwen namelijk onder invloed van de moderne
geschiedenis geëvolueerd. Ierland is eeuwenlang door Engeland behandeld als een kolonie. Onder meer door het verschil in
godsdienst: Anglicaans versus Rooms-Katholiek. The Great Famine (Great Starvation) in de 40’er jaren => => =>

van de 19e eeuw zet de verhouding tussen Engeland en Ierland helemaal op scherp.
Honderduizenden Ieren sterven de hongerdood , evenzovelen vluchten naar Amerika, Australië of Europa. Ondanks de
hongersnood in Ierland wil Engeland zijn landbouwexport op peil houden, sic. Dit leidt tot verdriet, wanhoop en heimwee bij
de emigranten. Die gevoelens vertalen de Ieren in hun muziek. Ook raken de Ieren betrokken bij WO I: The Great War.
Opnieuw een periode van verdriet en gevoelens van miskenning (de Ieren hebben moeten meevechten). Die emoties leiden
tot protestsongs waarin de Ieren zich tegen de slechte economische en sociale omstandigheden afzetten.
Al met al is het niet verwonderlijk dat de hedendaagse Keltische muziek in Ierland niet alleen over de liefde gaat (zoals
gebruikelijk, maar ook over nationalisme, opstandigheid en strijd tegen onrecht. Voor echt Iers-Keltische muziek moet je nog
steeds in de Ierse pub zijn. Een heel ander verhaal is dan ook Riverdance. Daarover leest u veel méér op de website en vindt
u foto’s van deze ochtend. Klik daarvoor op: https://www.sedvitae.nl/wp-content/uploads/2022/05/Keltische-muziek.pdf
Samenvatting Ton Verweij
Jan Oom, voorzitter
Vader van 4 kinderen, 2 stiefkinderen, opa van 9 kleinkinderen. Opleiding: bouwkundige. Tijdsgeest toen: kansen grijpen
buiten je vakgebied, nieuwe interesses volgen. Geluk met: “in het land der blinden is 1-oog koning”. Jaren 60 -70: werkzaam
bij 2 architectenbureaus. Jaren 70 -80: eigen architectenpraktijk met 2 compagnons; mede-initiatiefnemer Centraal-Wonenproject Tilburg. Jaren 80-90: onderzoek naar gebruik speelgelegenheden in openbare ruimten, R’dam. Vervolgonderzoek
aldaar; opleiding ambtenaren onderzoeken te vervolgen. Een “no nonsence” welzijnsplanning voor deelgemeente R’dam
Centrum-Noord én ontwerp voorbeeld-speelplein op gebombardeerde plekken. Geconfronteerd met spanningsveld
speelvoorzieningen in openbare ruimte tussen: onveiligheid en toch risico nemen voor “volledige veiligheid”.
Ingegaan op uitnodiging productontwikkeling voor fabrikant speeltoestellen. Voorzitter Nederlandse
normcommissie i.z. veiligheid speelvoorzieningen. Van daaruit delegatieleider Europese normcie en voorzitter van
IPA-NL, Intern.Org. Child’s Right to Play. Jaren 2000-2010: Deense overname van NL-bedrijf, grootste in zijn soort.
Toegetreden tot expertisecentrum voor ontwerp, advies en educatie. Voorzitter NL-norm-cie en delegatieleider
Europese norm-cie. Gastdocent universiteiten, hogescholen en overheden West-Europa. Begeleiding
afstuderenden productontwikkeling TU’s en Hogescholen NL en B. Ontwerp en uitvoering schoolpleinen voor
kinderen met beperking NL. Jaren 2010-2020: eigen praktijk en penningmeester Stichting Ruimte voor de Jeugd.

Henk Doff, penningmeester
Na mijn universitaire studie monetaire economie in Amsterdam, ben ik bij een internationaal opererende,
buitenlandse verzekeraar met een Nederlandse vestiging gaan werken. Heb daar senior management functies
vervuld van o.a. country manager tot ‘operations and finance manager Continental Europe’. En ik was manager
van een aantal financiële bedrijven, met vestigingen in Nederland, Luxemburg en de Isle of Man. Eind 2009
vond mijn werkgever, tijdens de zoveelste reorganisatie, dat ik met een financiële regeling mocht vertrekken.
Mijn hobby's zijn, naast klassieke muziek en opera, het regelmatig bezoeken van concerten en operauitvoeringen / musea in binnen- en buitenland. Ook wandelen we graag. Sinds kort ben ik ook actief in een
culturele commissie van de gemeente Moerdijk (waar onder Zevenbergen valt) voor het organiseren van muziek
uitvoeringen. Gehuwd met Jirina. Wij vonden elkaar tijdens de HOVO-cursus Symbiose klassieke muziek en
beeldende kunst, begin 2019.

Cocky Verweij, secretaris
Getrouwd met Ton, trotse moeder van zoon en dochter, idem oma van kleindochter en kleinzoon!
Start als onderwijzer ZLMK, studeer Nederlands in deeltijd 2e + 1e graad. Geef met veel plezier in het vo en het
vavo Nederlands, maar de computer komt! Doe natuurlijk mee aan O.M.O-IBN-project. Word erna jaren achtereen
projectleider van het ene na het andere voor de implementatie van educatieve software voor: O.M.O., OC+W en
ROC M-Br met ondermeer SLO en CITO. Na pensionering Sed Vitae: eerst Natuur, wat later bulletin, website en
Maandbrief (Publicaties). Nu nog, plus de taak van secretaris. Hopelijk blijven we elkaar ontmoeten, tot ziens!

Het Studiefonds van Sed Vitae verlicht de kosten van een
HOVO Brabant-cursus, voor wie die te zwaar zijn.
Leden van Sed Vitae betalen die door een extra bijdrage boven hun contributie.
Klik op onderstaande e-mail van Peter van den Oetelaar, om te informeren
of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen:
petervdoetelaar@home.nl of bel 073-6414879
Contactpersonen Sed Vitae
voorzitter Jan Ooms voorzitter@sedvitae.nl 06-21557865
penningmeester Henk Doff penningmeester@sedvitae.nl 06-06-83161835
secretaris Cocky Verweij - den Ouden secretaris@sedvitae.nl 06-06-22754200
ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud ledenadministratie@sedvitae.nl 0161-201142
ADRES ledenadministratie: Maczekstraat 38 CC 4849 Dorst
Heeft u een ander e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie melden!
commissie Activiteiten: Mevr. Francis Huisman francis.huisman@wxs.nl 06 22339042
Publicaties maandbrief/website: Cocky Verweij, webmaster@sedvitae.nl
06-22754200

